
 

  Migrimi – Integrimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Informatat bazë 

� Bashkim familjar 

� Edukimi – një çështje tërësisht personale 

� Mundësia para shkollës 

� Shumëllojshmëria në shkollë 

� Nisma drejt suksesit! 

� Ofertat për gra dhe nëna 

� Avancimi i shëndetësisë 

� Familjet bi-kulturore 

� Martesa e detyruar 

� Shëndetësia 

� Banimi në Zvicër 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekzistojnë arsye të ndryshme përse njerëzit e lëshojnë 

atdheun e tyre për të migruar në Zvicër ose në një shtet 

tjetër. Shumë prej tyre vijnë këtu për të punuar, disa të 

tjerë ikin nga lufta ose për të kërkuar mbrojtje nga 

ndjekjet. Shoqëria jonë sot, për mirëqenien e vet i 

falënderohet stimulimeve ose shtytjeve nga ana e 

migrantëve  - qofshin romakët, të cilët na mësuan neve 

shkrimin e tyre, qofshin hugenotët, të cilat na sollën 

njohurinë e tyre lidhur me prodhimin dhe përdorimin e 

ngjyrave dhe në këtë formë të vënë gurëthemelin e kimisë 

së Baselit, apo edhe familjet italiane, të cilat kontribuan 

në karakterizimin e kuzhinës sonë. 

 

Integrimi është një lidhje në mes të japësh dhe të marrësh 

– çka është pra parakusht për shkëmbimin e ndërsjellë. 

Një rëndësi të veçantë për këtë shkëmbim paraqet gjuha 

e folur. Për këtë arsye shumë prej projekteve synojnë 

mësimin e gjuhës sonë për imigrantë. Sepse, të mësuarit 

e gjuhës/gjuhëve të një shteti lejon integrimin – në rrethin 

shoqëror, atë të punës dhe në shkollë. 

 

 

 

 

 



 

Migration und Integration 

I N F O RM A T A T  B A Z Ë  

 

Vendet apo institucionet më të rëndësishme të rajonit janë 

Institucioni profesional për Integrim i kantonit (Fachstelle 

Integration des Kantons),Këshillimorja për të Huaj 

(Ausländerberatung) dhe Shoqata për të Mirën dhe Bamirësi 

(Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige GGG) në 

Bazel, si dhe Shërbimi për të Huaj Baselland (Ausländerdienst 

Baselland. Të gjitha ofertat lidhur me çështjen e integrimit, 

janë të përmbledhura në një web-faqe të përbashkët. 

Shërbimi për të Huaj Baselland (Ausländerdienst Baselland) 

ofron këto shërbime: këshillime, projekte integruese, shërbim 

interpretimi (përkthim gojor), përkthime (me shkrim), informata 

për ata qe sapo kanë ardhur, kurse të gjuhës gjermane, kurse 

të edukatës qytetare, përcaktime të lokacioneve personale 

dhe profesionale, integrim në punë. 

 

Gazeta për migrues MIX merret me çështje të ndryshme të 

popullatës migruese të kantonit Aargau, Basel-Landschaft, 

Basel-Stadt, Bern, Solothurn dhe Zürich. Secili botim 

përqendrohet në një fokus tematik. Tema të veçanta familjare 

janë trajtuar në botimet me numrat: Nr.02/Dhjetor 2000: 

Fëmijët dhe shkolla; Nr.07/Qershor 2003: Të rinjtë dhe dhuna; 

Nr.12/Prill 2006: Papunësia tek të rinjtë. 

 

FAQET/ADRESAT 

•  www.integration-bsbl.ch 
 
•  www.bl.ch > Sicherheit > Integration 
 
•  www.auslaenderdienstbl.ch 
 
•  Migrationszeitung als PDF: 

   www.aller-anfang-ist-begegnung.ch > Mix - Migrationszeitung 
 
 

B A S H K I M I  F A M I L J A R  

 

Për shkak të Ligjit të rishikuar për të Huajt, zviceranët apo 

personat me lejeqëndrim të rregulluar ose ata me lejeqëndrim 

të përhershëm, të cilët vijnë nga një shtet joanëtar i BE-se (të 

ashtuquajturish anëtarët e vendeve të treta) mund të marrin 

për të jetuar me ata në Zvicër bashkëshortët e tyre të huaj dhe 

fëmijët e tyre martesor nën moshën 18 vjeçare, nëse do të 

jetojnë me ata në një banesë me kushte të përshtatshme. Për 

më tutje kërkohet prej tyre qe të disponojnë me mjete të 

mjaftueshme financiare dhe të mos jenë të dënuar penalisht. 

 

Afati 

Bashkimi familjar duhet të bëhet në afat prej 5 vitesh. Fëmijët 

e moshës mbi 12 vjeçare duhet të merren në Zvicër brenda 

12 muajve. 

 

Azili 

Të pranuarit e përkohshëm – kjo do të thotë azilkërkues të 

refuzuar, të cilëve u lejohet një qëndrim i përkohshëm në 

Zvicër – mund t’i marrin familjet e tyre pas së paku 3 vjetësh 

qëndrimi në Zvicër, me kusht se do të jetojnë së bashku me 

ata në një banesë me kushte të përshtatshme dhe nëse 

familja nuk ka nevojë për ndihma sociale. 

 

Leja e udhëtimit për të rinj  

Leje për hyrje në shtet për të rinj të moshës 15 deri në 18 

vjeçare lëshohen në mënyrë tejet të kufizuar, pasi që kyçja e 

tyre në sistemin tonë edukativ në këtë moshë pothuajse nuk 

është fare e mundur. Për këtë arsye është e logjikshme, që 

fëmijët, të cilët jetojnë në një shtet tjetër, të bashkohen me 

familjen e tyre sa më herët qe të jetë e mundur.  

 

Shtetasit dhe shtetaset e BE-së/EFTA-s (Shoqata Evropiane 

e Tregtisë së Lirë) 

Marrëveshja për qarkullim të lire të personave (Marrëveshja 

mbi lirinë e lëvizjes) parasheh që shtetasit dhe shtetaset e BE-

së/EFTA-s, të cilët në Zvicër e kanë fituar të drejtën e 

lejëqëndrimit, mund t’i marrin familjet e tyre për të jetuar me 

ata. Kjo e drejtë iu takon, pavarësisht nga 

nacionaliteti/shtetësia e tyre, 
� bashkëshortëve dhe pasardhësve (apo atyre, pra 

pasardhësve të bashkëshortëve), të cilët janë më të 
rinj se mosha 21 vjeçare ose të cilëve u sigurohet 
mirëmbajtja/jetesa, si dhe 

� prindërve të tyre ose prindërve të bashkëshortëve, të 

cilëve u sigurohet mirëmbajtja/jetesa. 

 

Shtetasit e vendeve të treta  

Nëse anëtarët e familjes janë shtetas të vendeve të treta, 

atëherë ekziston e drejta e hyrjes dhe qëndrimi në shtet vetëm 

atëherë, nëse këta anëtarë të familjes, para ardhjes në Zvicër, 

kanë  jetuar në një periudhë afatgjate në një shtet të BE-

së/EFTA-s. Në rastin e kundërt duhet të merren parasysh 

rregullat për shtetasit e vendeve të treta. 

 

Studentët 

Në rastin e nxënësve apo studentëve, bashkimi familjar është 

i kufizuar mbi bashkëshortin dhe fëmijët, për të cilët kujdesen. 

 

FAQET/ADRESAT 

•  www.bfm.admin.ch 

 

E D U K I M I  –  N J Ë  Ç Ë S H T J E  T Ë R Ë S I S H T  

P E R S O N A L E   

 

Edhe në Zvicër edukimi i fëmijëve është një çështje, të cilën 

çdo familje, apo edhe ndoshta çdo prind e vlerëson dhe i 

qaset në mënyra të ndryshme. Por prapë se prapë, brenda 

një rajoni, ekzistojnë disa vlera të përbashkëta. Këto mund të 

dallojnë nga vlerat, të cilat ndoshta i kanë njerëzit nga rajonet 

tjera. Në disa raste, këto vlera të ndryshme mund të sjellin 

edhe keqkuptime.  

 

 
Parku i lojërave 

Në moshën e  hershme të fëmijërisë, fëmijët e një familje 

„tipike zvicerane“ , në parkun e lojërave, luajnë me moshatarët 

e tyre shpesh nën përkujdesjen e nënave (e më rallë nën 

përkujdesjen e baballarëve) të tyre. Ky vendtakim luan një rol 

themelor në rrjetëzimin apo shoqërimin me prindërit e tjerë. 

Për këtë arsye inkurajohen të gjithë prindërit, që me fëmijët e 

tyre ti shfrytëzojnë vendet publike të dedikuara për lojë! 

 

Kopshti i fëmijëve dhe shkolla 

Në moshën e kopshtores dhe të shkollës, parakusht i 

rëndësishëm për integrimin dhe zhvillimin social të fëmijës 

është edhe inkuadrimi i prindërve. Mbledhjet e prindërve dhe 

organizimet e kopshtit të fëmijëve apo shkollave janë vende 



 

Migration und Integration 

për shkëmbim me mësimdhënësit dhe prindërit e tjerë. Ju 

mund të i përkrahni fëmijët Tuaj në mënyrë qenësore, nëse 

tregoni interesim për kopshtin apo shkollën e tyre. Një 

interesim i vazhdueshëm për shkollën dhe detyrat e shtëpisë 

mund të i ndihmoj shumë fëmiut Tuaj. Edhe mënyra se si Ju e 

karakterizoni përditshmërinë në familjen Tuaj, ka një ndikim të 

dukshëm në suksesin shkollor të fëmiut Tuaj: kujdesuni që 

fëmija të flenë mjaftueshëm dhe të ushqehet në mënyrë të 

shëndetshme (krahaso me kapitullin “Ushqimi dhe shëndeti”). 

Poashtu fëmijët mund të përqendrohen/koncentrohen më mirë 

nëse e nxjerrin jashtë vrullin për lëvizje. Për këtë arsye Ju 

duhet të ia mundësoni fëmiut Tuaj të luaj jashtë dhe të merret 

me sport. 

Marrëdhëniet në familje 

Nuk është gjithmonë e lehtë të ruhet një marrëdhënie 

intensive në mes fëmiut dhe prindërve dhe kjo paraqet një 

sfidë te madhe për të gjithë. Loja, leximi dhe bisedat e 

përbashkëta janë aktivitete të përkushtimit dhe afërsisë, të 

cilat mbajnë së bashku familjen Tuaj dhe të cilat i komunikojnë 

fëmiut Tuaj shumë përgjegjësi të përditshmërisë. 

 

Rolet gjinore 

Nuk guxon të nënvlerësohet as karakterizimi i fëmiut përmes 

rolit të gjinive. Në shoqërinë tonë lejohet që nganjëherë edhe 

djali të qaj e vajza të jetë e forta. Vrojtoni rrethin Tuaj të gjerë 

dhe frymëzohuni nga një pasqyrë fleksibile e meshkujve dhe 

femrave.    

 

 

M U N D Ë S I A  P A R A  S H K O L L Ë S   

 

Fëmijët nga familjet me prejardhje migracioni, poashtu edhe 

shokët dhe shoqet e tyre të lindur në Zvicër, në shoqërinë 

tone pluraliste tregojnë në shumicën e rasteve rezultate më të 

mira shkollore nëse në moshën parashkollore kanë qenë 

pjesërisht nëpër kopshte. Kjo përkujdesje shtesë krahas atij 

familjar është një institucion shumë i dobishëm, i aplikueshëm 

për të gjithë dhe i përballueshëm për t’u financuar nga ana e 

prindërve, duke i mundësuar kështu femiut tuaj  mësim  të 

hershëm të gjuhës dhe kulturës. 

 

FAQET/ADRESAT 

•  Nützliche Adresat finden Sie im Kapitel  
  «Familienexterne Kinderbetreuung». 

 

 

S H UM Ë L L O J S HM Ë R I A  N Ë  S H K O L L Ë  

 

Në ditët e sotme, nxënësit dhe nxënëset e një klase dallojnë 

shumë për nga gjinia, mosha dhe prejardhja e tyre 

gjeografike, kulturore dhe sociale. Kjo shumëllojshmëri ka 

ndikim edhe në procesin mësimor – dhe shpesh edhe në 

ecurinë shkollore të secilit fëmi. 

 

Mësimi individual 

Studimet e shumta kanë vërtetuar se sistemi shkollor zviceran 

shumë pak po ka mundësi t’i nivelizoj kushtet e ndryshme të 

startimit të fëmijëve dhe të avancoj çdo fëmijë sipas fuqive 

individuale. Mirëpo shumë mësimdhënës, krahas materialit 

mësimor obligativ, po u mundësojnë nxënësve te bëjnë edhe 

ushtrime të nevojshme plotësuese me anë të metodave të 

mësimit modern. Në këtë formë ata mund ta përshtatin 

mësimin me nevojat individuale të secilit nxënës. 

 
Kurset e gjuhës dhe kulturës amtare (HSK) 

Për të avancuar gjuhën e prejardhjes së nxënësve dhe 

njëkohësisht edhe integrimin e  tyre, bartës apo organizata të 

ndryshme qeveritare dhe jo-qeveritare organizojnë kurse të 

gjuhës dhe kulturës amtare. Krahas gjuhës së folur dhe të 

shkruar, ofrohen edhe identitetet kulturore të vendeve të 

prejardhjes. Kurset e gjuhës dhe kulturës amtare kryesisht 

mbahen jashtë mësimit të rregullt. 

 

Mëshimi i gjuhës gjermane 

Ai fëmijë, i cili në kantonin Baselland regjistrohet në kopshtin e 

fëmijëve, në shkollën primare (Primarschule) dhe atë 

sekondare (Sekundarschule) dhe e flet shumë pak gjuhën 

gjermane, përfiton prej ofertave të ndryshme për mësimin e 

gjuhës gjermane. Drejtoria e shkollës vendos se a duhet të 

vijoj fëmija një klasë për gjuhë të huaj apo një kurs intensiv të 

gjuhës gjermane si gjuhë e dytë. Për këtë nuk nevojitet      një 

bisedë paraprake me ndonjë ent profesional. Ekzistojnë këto 

oferta vijuese: 

 

1. Klasat për gjuhë të huaj nëpër shkollat primare  

Nxënësit pa njohuri të gjuhës gjermane do të duhej të 
vijonin mësimin nëpër klasat për gjuhë të huaj. Në 
përputhje me aftësitë e tyre, ata, me një masë të shtuar 
marrin pjesë në klasat e tyre të ardhshme. Ky mësim i në 
gjuhë të huaj zgjat një vit. 

 

2. Kurse intensive të gjuhës gjermane si gjuhë e dytë  

Nxënësit pa njohuri të gjuhës gjermane në vend të vijimit 
të klasës për gjuhë të huaj, mund të vijojnë një kurs 
intensiv të gjuhës gjermane si gjuhë e dytë. Ky kurs zgjat 
më së tepërmi një vit dhe mbahet brenda mësimit të 
rregullt. Pas vijimit të kurseve intensive ose klasës për 
gjuhë të huaj, nxënësit vijojnë kurse tjera të gjuhës 
gjermane si gjuhë e dytë. 

 

 

3. Kurse të gjuhës gjermane si gjuhë e dytë (DaZ) 

Nxënës me njohuri të pakta të gjuhës gjermane do të 
marrin mësim avancues në të ashtuquajturat kurse të 
gjuhës gjermane si gjuhë e dytë. Ky mësim mund të 
vijohet në kopshtin e fëmijëve për dy vite dhe në shkollën 
vijuese primare (Primarschule) edhe për tri vite tjera. 

 

FAQET/ADRESAT 

•  Grundlegende Informationen zu Kindergarten und  

   Primarschule als PDF: 

   www.bl.ch > Bildung, Kultur, Sport > Ausbildung, Schulen >       
   Amt für Volksschulen > Schulen > Kindergarten und Primarschule 
 

 

N I S M A  D R E J T  S U K S E S I T   

 

Për ta elaboruar në aspektin shoqëror dhe financiar, edukimi 

profesional i të rinjve të të dy gjinive është i një rëndësie 

shumë të madhe. Kjo rrugë e edukimit është model suksesi i 

edukimit profesional zviceran, i cili ka vendosur një kthesë 

historike për një të ardhme të suksesshme profesionale. 

Absolventët e një edukimi profesional në shumicën e rasteve 

kanë mundësi më të mira punësimi se sa ata të cilët kanë 

përfunduar studimet. Të rinjtë, të cilët gjenden në këtë proces 

mësimor, pas dy vitesh mund të marrin një „Vërtetim 
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profesioni të njohur nga Konfederata“ (Eidgenössisch 

anerkanntes Berufsattest EBA) ose në tri deri katër vjet një 

„Dëftesë aftësie të Konfederatës“ (Eidgenössisches 

Fähigkeitszeugnis EFZ). Krahas shkollimit praktik në një 

punishte vijohet për së paku një ditë në javë edhe mësimi në 

shkollë. 

 

Rishtas ka filluar edhe një formë e njoftimit të prindërve në 

gjuhën e tyre, organizuar nga sistemi edukativ zviceran, i 

quajtur „Takim prindërish mbi përzgjedhjen e profesionit“ 

(Elterntreff Berufswahl), ku përqendrohet vëmendja tek 

rëndësia e përkrahjes së tyre rreth edukimit profesional të 

fëmijëve të tyre. 

 

Të rinjtë, të cilëve u duhet mund për të gjetur një vend për 

mësimin e zanatit/profesionit, do të marrin përkrahje nga ana 

e këshillimores profesionale. Një rrugë tjetër suksesi është 

edhe gjetja e një mentori ose mentore. Lidhur me këtë 

ekzistojnë programe për punën e mentorit për femra dhe për 

meshkuj të rinj. Poashtu ekzistojnë edhe oferta të ndryshme 

ndihmese, të cilat shërbejnë për të përmirësuar njohuritë 

shkollore, rrisin mundësitë gjatë kërkimit të vendeve për 

mësim të zanatit/profesionit dhe për t`u përgatitur për 

përzgjedhjen e profesionit të qëlluar. 

 

Të rriturit, të cilët nuk e kanë të përfunduar shkollimin, në 

Zvicër mund ta bëjnë këtë krahas punësimit të tyre. Ai/ ajo, i/e 

cili/a gjatë punës ka fituar përvojë dhe njohuri të mira 

profesionale, mund të kryej provimin përfundimtar të shkollimit 

edhe pa kontratë mësimi. 

 

Kryqi i Kuq ofron kurs për ndihmëse/ndihmës të pleqve  SRK. 

Ky kurs i kualifikon ata për punë në ndonjë shtëpi të pleqve  

apo edhe për kujdestari të fëmijëve. 

 

Mund të ndodh që të keni të drejtë aplikimi edhe për bursa 

(kontribute gjatë shkollimit). Informatat përkatëse i ofron 

Autoriteti për edukim profesional dhe këshillim profesional 

(Amt für Berufsbildung und Berufsberatung). 

 

FAQET/ADRESAT 

•  Lehrstellennachweis beider Basel: www.lenabb.ch 

•  Elterntreff Berufswahl in neun Sprachen: 

   www.elterntreffberufswahl.ch 

 

Berufsberatung:  

•  www.afbb.bl.ch > Information und Beratung 
 

Mentoringprogramme: 

• www.bl.ch >  Bildung, Kultur, Sport > Berufsbildung, Berufsberatung, 
Bildungsharmonisierung 
 
Brückenangebote: 

• www.afbb.bl.ch > Information und Beratung 
 
«Link zum Beruf»: 

• www.integration-bsbl.ch > Angebot suchen > Art des Angebots >    
  Erwachsene > Link zum Beruf 
 

Eine Berufsausbildung berufsbegleitend nachholen:  

•  www.afbb.bl.ch > Information und Beratung 
 

Kurs zur Pflegehelferin/zum Pflegehelfer SRK: 

•  www.srk-baselland.ch > Integration > Kurse für MigrantInnen 
Ausbildungsbeiträge: 

•  www.afbb.bl.ch > Information und Beratung 
 

A NG E B O T E  F Ü R  F R A U E N  U N D  M Ü T T E R  

 

„Connectica“ është një kurs gjuhësor, i cili u ndihmon nënave 

të gjenden më lehtë në jetën e tyre në Zvicër dhe iu ofron një 

gjuhë të përditshmërisë. Gjatë kursit, fëmijët e 

pjesëmarrëseve përkujdesën në gjuhën gjermane. 

 
FAQET/ADRESAT 

•  Sprachkurs «Connectica»: 

Ausländerdienst Baselland 

Bahnhofstr. 16, 4133 Pratteln, Tel. 061 827 99 00 
www.auslaenderdienstbl.ch > Angebote > Deutschkurse > Connectica 
1/2/3/4 

 

 

A V A N C I M I  I  S H Ë N D E T Ë S I S Ë   

 

Organizata bamirëse „Gsünder Basel“ merret me avancimin e 

shëndetësisë për personat e rritur. Në kuadër të ofertave për 

kurse, kjo organizatë ofron edhe kurse të veçanta për migrant, 

të cilat kanë të bëjnë me fushën e ushqimit, çlodhjes apo 

relaksimit dhe lëvizjes. Pra, mund të shfrytëzohet oferta për 

kurse noti, gjimnastike apo biçiklizmi. 

 

FAQET/ADRESAT 

•  www.gsuenderbasel.ch > Gesundheit für MigrantInnen 
Auskunft und Bestellung von Flyern, Tel. 061 263 03 38 

 

 

F A M I L J E T  B I - K U L T U RO R E  

 

Kur kombësi të ndryshme formojnë një bashkësi familjare, 

atëherë krijohet një mundësi unike për të njohur dhe për të 

dashur mentalitete tjera. Por njëkohësisht përditshmëria ka 

edhe kërkesa të larta drejtuar tolerancës së ndërsjellë. 

Këshillimorja për çifte dhe familje me kombësi të ndryshme 

ofron përkrahje, se si të jetohet nën këto kushte të veçanta 

dhe se si të i përballojmë formalitetet e ndërlidhura me këtë. 

 

FAQET/ADRESAT 

• Beratungsstelle für binationale und interkulturelle Paare und Familien 

  Steinengraben 69, 4051 Basel, Tel. 061 271 33 49 
  www.binational.ch 
 
Leconi edhe pjesën „Familjet bi-kulturore“ në kapitulllin „Shumëllojshmëria e 
fëmijëve“ 

 

M A R T E S A  E  D E T Y R U A R  

 

Martesat e detyrueshme ndodhin kundër vullnetit të njërit 

partner/e dhe sipas Ligjit Zviceran janë të kundërligjshme. 

Këto dallojnë prej martesave të aranzhuara, ku partnerët 

potencial njoftohen në mes veti përmes ndonjë ndërmjetësi e 

kur edhe pas kësaj prapë se prapë mund të vendosin vet, se a 

dëshirojnë të martohen në mes vete apo jo. 

 

Në të shumtën e rasteve, martesat e detyruara prekin femrat e 

reja. Shpesh martesat e detyruara i paraprijnë ndarjes 

tradicionale të roleve. Ndryshimet në këto raporte rolesh dhe 

integrimi i vërtetë kërkon prej të dy anëve vullnetin për të qenë 

të hapur. Mundësitë për të realizuar vetveten në një shoqëri 

pluraliste janë të domosdoshme për të rinjtë e moshës së rritur 

në mënyrë që të shmangin kthimin në rolet tradicionale. 

 



 

Migration und Integration 

FAQET/ADRESAT 

• www.zwangsheirat.ch > verwandte Themen > Familie 
   und Gesellschaft 

• www.auslaenderdienstbl.ch.ch > Download > Zwangsheirat (Flyer  

Albanisch) 
 
 

S H Ë N D E T I  

 

Personi që nuk e njeh sistemin e shëndetësisë, shpesh ka 

veshtirësi që të gjendet si duhet. Për këtë arsye, Kryqi i Kuq 

ofron kursin „VIA Udhërrëfyes i shëndetësisë“ (VIA 

Gesundheitswegweiser), i cili iu njofton me këtë sistem. 

 

Një paraqitje e tërë materialit informativ lidhur me 

shëndetësinë, veçanërisht për migrant, mund të gjendet në 

ueb-faqen www.migeplus.ch. Temat janë: fëmija, gruaja, 

dashuria, seksualiteti, kënaqësia dhe varshmëria, psiqika dhe 

kriza, preventiva, përkujdesi shëndetësor. Aty mund të gjeni 

edhe një broshurë mbi sistemin shëndetësor zviceran, e 

përpiluar në 18 gjuhë, e cila i shërben kursit të lartpërmendur, 

të ofruar nga ana e Kryqit të Kuq. 

 

FAQET/ADRESAT 

•  Kurs des Roten Kreuzes: 

www.srk-baselland.ch > Integration > VIA Gesundheitswegweiser 
 
•  www.migesplus.ch 

 

LITERATUR 

•  Broschüre «Gesundheitswegweiser» in 18 Sprachen, hrsg.  
vom Bundesamt für Gesundheit u.a., kostenlos zu bestellen über 
www.migesplus.ch > Wegweiser > Ratgeber in 18 Sprachen bestellen 

 

 

B A N I M I  N Ë  Z V I C Ë R  

 

Qoftë gjatë procesit të kërkimit të ndonjë banese të 

përshtatshme apo edhe gjatë lidhjes së një kontrate mbi 

qiramarrjen, është me rëndësi të njihen kushtet e parapara për 

këtë çështje në Zvicër. 

 

Një fletëinformacion në njëmbëdhjetë gjuhë, Ju mund ta gjeni 

pranë Zyrës federale për çështje banesore (Bundesamt für 

Wohnungswesen). 

 

FAQET/ADRESAT 

•  www.bwo.admin.ch > Dokumentation > Publikationen > Infoblatt     
   Wohnen > Infoblatt 
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